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Pöytäkirjan tarkastajat:

Miehikkälän kunnanhallitus  

Aika 08.02.2021 klo 18:00 - 19:45

Paikka Miehikkälän koulukeskus

Käsiteltävät asiat

§ Otsikko Sivu

22 Varajäsenen nimeäminen keskusvaalilautakuntaan 4

23 Kunnan rahastojen tilanne 31.12.2020 6

24 Maa-aineksen ottoa koskevien vakuuksien siirto 7

25 Lausunto rakennusjärjestyksen luonnoksesta 8

26 Viranhaltijain ja kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset 10

27 Ilmoitusasiat 11
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Osallistujat

Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Alastalo Tarja 18:00 - 19:45 puheenjohtaja

Husu Sirpa 18:00 - 19:45 varapuheenjohtaja
Astola Matti 18:30 - 19:45 jäsen
Hallikainen Jukka 18:00 - 19:45 jäsen
Kataikko Leena 18:00 - 19:45 jäsen
Laapas Asko 18:00 - 19:45 jäsen
Tylli Markus 18:00 - 19:45 jäsen

Muu Heinonen Jari 18:00 - 19:45 kunnanvaltuuston pj.
Rikkola Riitta 18:00 - 19:45 kunnanvaltuuston I varapj.
Paldan Katja 18:00 - 19:45 kunnanvaltuuston II varapj.
Ylönen Arto 18:00 - 19:45 esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus Hallintosäännön 31 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättä mä-

nään aikana ja sovitussa paikassa. 32 §:n mukaan kokous kutsun an taa
pu heen johtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen johtaja. Kokous-
kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

  Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

  Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösval tai-
suus.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kut sutuksi ja pää tösval-
tiaseksi.

_________________________________________________________________________________

Pöytäkirjan 
tarkastustapa Kunnanhallitus on kokouksessaan 3.7.2017 päättänyt, että toimikauden

1.6.2017 - 31.5.2021 aikana kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan
kahden kullakin kerralla aakkosjärjestyksessä valitun jäsenen toimesta.

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kataikon ja

  Jukka Hallikaisen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________

Allekirjoitukset

 Tarja Alastalo Arto Ylönen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Käsitellyt asiat

22 - 27

Pöytäkirjan tarkastus

  Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkir-
jan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

  Miehikkälä, 10.2.2021

Allekirjoitukset

  Leena Kataikko  Jukka Hallikainen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

  Miehikkälän kunnanvirasto, 16.2.2021

Marja Kauppila
Toimistosihteeri
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Miehikkälän kunnanhallitus § 135 09.11.2020
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 19 16.11.2020
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 28 15.12.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 22 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Varajäsenen nimeäminen keskusvaalilautakuntaan

99/01.011/2020

Khall 09.11.2020 § 135
 Leo Saari on edesmennyt 16.10.2020. Hän on toiminut

keskusvaalilautakunnan jäsenenä.

 Kuntalain 78 §:n mukaan, jos luottamushenkilö menettää
vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen
päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös
pannan täytäntöön heti.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee
keskusvaalilautakunnan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli
31.5.2021 asti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt 16.11.2020 § 19

Päätös  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Hilkka Seppälän edesmenneen
Leo Saaren tilalle keskusvaalilautakunnan jäseneksi jäljellä olevaksi
toimikaudeksi eli 31.5.2021 asti.

 Kunnanvaltuusto keskeytti kokouksensa klo 20.03 keskusvaalilautakunnan
varajäsenen selvittämisen ajaksi. Kokousta jatkettiin klo 20.07.

 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että keskusvaalilautakunnan
varajäseniä täydennetään joulukuun kokouksessa.

 __________

Kvalt 15.12.2020 § 28

Päätös  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että asian käsittelyä jatketaan
seuraavassa valtuuston käsittelyssä 15.2.2021.

 __________

Khall 08.02.2021 § 22

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee
keskuvaalilautakunnan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli
31.5.2021 asti.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 135 09.11.2020
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 19 16.11.2020
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 28 15.12.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 22 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 23 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnan rahastojen tilanne 31.12.2020

21/04.049/2018

Khall 08.02.2021 § 23

Liite 1 Kunnan rahastojen pääomat 31.12.2020

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi rahastojen pääomat 31.12.2020.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 24 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Maa-aineksen ottoa koskevien vakuuksien siirto

15/03.034.02/2021

Khall 08.02.2021 § 24 Miehikkälän ja Virolahden maa-aineslupien käsittely siirtyi lainmuutoksen
johdosta Haminan kaupungin ympäristölautakunnalle 1.7.2016. Aiemmin
maa-ainesluvan Miehikkälässä myönsi kunnanhallitus. Luvan yhteydessä
kunnanhallitus päätti myös maa-aineksien ottamisen vakuuksista.
Vakuudet on annettu kunnalle.

 Maa-aineslupien myöntämisen ja valvonnan siirtyessä Haminan
ympäristötoimelle, tulee myös vakuudet siirtää valvontaviranomaiselle.
Yleensä vakuudet ovat pankkitalletuksia, ja niissä on valmiina kohta
siirtoilmoituksille. Jos siirtoilmoitusta ei ole, täytyy siirrosta tehdä erillinen
päätös.

Valmistelija: Tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää, että Miehikkälän kunnalle annetut maa-aineksen
ottoa koskevat vakuudet siirretään Haminan kaupungille. Kunnanhallitus
valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vakuuden siirtoa koskevat
ilmoitukset.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 25 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausunto rakennusjärjestyksen luonnoksesta

112/11.118/2020

Khall 08.02.2021 § 25

Liite 2 Rakennusjärjestyksen luonnos
Liite 3 Kuntatekniikan lausunto rakennusjärjestyksestä

 MRL:n 14 §:n mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys.
Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla.

 Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat
suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen
huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja
säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen
määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle
kohtuuttomia.

 Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa,
rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista
ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia,
rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä,
suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia
paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.

 Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen
rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty.

 Miehikkälän ja Virolahden uuden rakennusjärjestyksen luonnos on ollut
nähtävillä 25.1.2021 asti.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Kuntatekniikan lausunnon
rakennusjärjestyksen luonnoksesta.

 Kunnanhallitus toteaa Kuntatekniikan lupajaostolle, ettei sillä ole
lausuttavaa rakennusjärjestyksen luonnoksesta. Teknisenä korjauksena
kunnanhallitus pyytää 1.3. §:n osalta korvaamaan sanan
yhteistyösopimuksen yhteistoimintasopimuksella.

Muutosehdotus Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, että
rakennusjärjestysluonnosta tilisi verrata Kymenlaakson muiden kuntien
rakennusjärjestyksiin, erityisesti Kouvolan uuteen rakennusjärjestykseen
(Kouvolan kvalt 8.2.2021 §11).

Teknisenä korjauksena kunnanhallitus pyytää 1.3 §:n osalta korvaamaan
sanan yhteistyösopimuksen yhteistoimintasopimuksella.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 25 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 Merkitään, että Matti Astola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana.

 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 26 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Viranhaltijain ja kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset

Khall 08.02.2021 § 26 Kunnanhallituksen alaiset viranhaltijat ovat hallintosäännön nojalla tehneet
seuraavat päätökset ajalla 1.- 31.1.2021:

 Päätöstyyppi   §§

Kunnanjohtaja
Palkkaus lisät  1

 Yleinen päätös  1

Asuntosihteeri
 Asukasvalinnat  1 - 3

 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeutta
päätöksiin.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 27 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ilmoitusasiat

Khall 08.02.2021 § 27 1. Kiinteistönluovutusilmoitus 1 kpl

 2. Kaakon kaksikon pöytäkirjat:
 - Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.1.2021
 - Lupajaosto 27.1.2021

 3. Saapuneet pöytäkirjat:
 - Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjanote 22.1.2021

§4; Kymenlaakson pelastustoimen palvelutasopäätös 2021 - 2024
täydentäminen

 4. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kirje 26.1.2021;
 - Kunnan osallistuminen ELY-keskuksen hankkiman käyttöoikeussopimus-

liikenteen kustannuksiin

 5. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 28.1.2021;
 - Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian estämiseksi
 - Yksityisten toimijoiden tarvitsemien ylimääräisten tarvikkeiden

korvaaminen COVID-19-epidemian yhteydessä

 6. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset:
 - 31.12.2020  Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille

käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille,
rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen
tarkistamisesta vuodelle 2020

 - 20.1.2020  Päätös kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun kokeilukunnista

 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja tyytyy maksatuspäätöksiin ja val-
tionosuuspää töksiin.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Pöytäkirjan tarkastajat:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot

 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL  136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
 koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, pykälät: 22, 23, 25, 26 27

 Koska päätöksestä voidaan tehdä KuntaL 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla, pykälät: 24

 HLL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, pykälät ja
valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, pykälät: 24
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen:
Miehikkälän kunnanhallitus
Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaa timus on
toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Valitusosoitus

 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen
saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valitusviranomainen:
 Itä-Suomen hallinto-oikeus
 Minna Canthin katu 64
 PL 1744, 70101 Kuopio
 puh. 029 56 42502
 fax. 029 56 42501
 ita-suomi.hao@oikeus.fi

 Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät:
 Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät:

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika  xx pv, pykälät:

 Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muu tosta ja mitä
muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.

 Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen lailli nen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on il moitettava myös tämän nimi ja
kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoi tettava valituskirjelmä.

 Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjel mään on liitettävä asiakirjat,
joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi mitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä
valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva
oikeudenkäyntimaksu.


